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Voorwoord 
van de burgemeester

Beste Brakelaar,

Via dit infomagazine sturen we enkele zonnestralen naar je toe. Zo staan we 
voor een mooie zomer in Brakel. Om te beginnen zijn er enkele fantastische 
evenementen, zoals het Feest van de Vlaamse Gemeenschap (zondag 10 juli 
2022) en het foodtruckfestival (zondag 14 augustus 2022). Met deze 
evenementen trekken we mooi volk naar Brakel. Garry Hagger, Wim Soutaer 
en De Romeo’s komen optreden op zondag 10 juli; Kobe Ilsen en Viktor 
Verhulst doen dat op zondag 14 augustus. Ze hebben me verzekerd er 
spetterende avonden van te maken.

Mooi is ook de speelweide voor de kleuters en de groene speeltuin voor de 
lagere school in onze gemeentelijke basisschool, GBS Klavertje 4. 
Dat maakt van de pauzes leuke en leerrijke momenten. Daarnaast is er 
een groot schaakbord op de speelplaats aangebracht. Kinderen kunnen 
zich zo onderdompelen in de wondere wereld van het schaken. 
Deze zomer gaat de speelpleinwerking voor het eerst door in de gemeente-
lijke basisschool. Op die manier is er zowel tijdens als buiten het schooljaar 
leven op de speelplaats.

Wie deze zomer wil genieten in de tuin, kan eens een tuinranger uitnodi-
gen. Tuinrangers zijn gepassioneerde hobbytuiniers die je graag iets meer 
vertellen over je tuin. Eerst luistert de Tuinranger naar wat jij wil in je tuin. 
Eerder wat rust en privacy of ruimte om te ravotten of te barbecueën? De 
Tuinranger geeft je boeiend advies. Zo kan je tuin uitgroeien tot een vierster-
renhotel voor bijen, een tankstation voor vlinders, een schuilplek voor de 
familie egel of een liefdesnestje voor een koppel pimpelmeesjes.

Tot slot komen de werken aan de Ronsesestraat na het zomerbouwverlof 
in een nieuwe fase terecht. Dat betekent dat de heraanleg van Rondplein 
afgerond zal zijn. Hierdoor wordt de Kasteelstraat weer bereikbaar in beide 
richtingen. Het centrum van Nederbrakel is op die manier terug vlot 
toegankelijk. Ideaal om nog enkele zomerkoopjes te doen, zodat je kan 
stralen op onze evenementen.

Op een mooie Brakelse zomer!

Stefaan Devleeschouwer
Burgemeester
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Voorwoord 
van de burgemeester

Zomer in de Bib
t De bib heeft alles in huis om je fijne zomermaanden te bezorgen. 
Je vindt er boeken voor jong en oud, je kan op heel veel manie-
ren bijleren (via boeken en heel wat digitaal aanbod), je vindt er 
muziek, films en series, je kan gebruik maken van internetpc’s en 
gratis wifi, van e-boeken enz.
Kinderen en jongeren worden tijdens de leesbeestzomer opnieuw 
beloond met leuke geschenkjes als ze lezen. En wie graag de krant, 
een tijdschrift of een boek ter plaatse leest, kan dat doen op ons 
gloednieuw leesterras. Je bent van harte welkom! n

Neoklassieke muziek 
in de bib
t Op zondag 18 september, om 11.30u, is er een  
aperitiefconcert met het duo Mokki. Morag Uyttersprot 
(piano) en Jonathan Callens (percussie en elektronica) 
halen hun grootste inspiratie uit het oeuvre van klassieke 
en minimalistische componisten als Arvo Pärt en Ólafur 
Arnalds, maar ook muziek uit de neo-klassiek en produ-
cers als Jon Hopkins, Sébastien Tellier en Dawn of Midi 
trekken hun aandacht. Gaandeweg sluipen eigenzinnige 
composities in het repertoire en ontwikkelt zich een 
nieuwe, intrigerende sound... de muziek ademt passie en 
filmische melancholie, en slaagt erin om met deze niet 
voor de hand liggende bezetting het beste van twee 
werelden tot een modern en beklijvend geheel samen 
te smelten. Gratis toegang maar vooraf reserveren. n

t Voor dit concert van het Festival van 
Vlaanderen worden de drie prijswinnaars 
van de prestigieuze BIC Competition 2020 vergezeld 
door cellist Han Bin Yoon, artistiek leider van de Belgium 
Cello Association, die deze wedstrijd organiseert. 
Samen brengt het viertal een concert met bijzondere 
arrangementen van oude en minder oude muziek. Op 
het programma staan onvervalste klassiekers, zoals de 
beroemde Air uit de Derde orkestsuite van Bach of de 
nobele Pavane pour une infante défunte van Maurice 
Ravel. Maar de cellisten trakteren ons ook op een aantal 
nieuwere evergreens, zoals de song Moon River van 
Henry Mancini.
Het concert gaat door op 1 oktober om 20 uur in de 
kerk van Everbeek-Beneden.
Sponsors zijn de Culturele Raad en Farys.
Kaarten zijn vanaf half augustus te koop in de bib en 
op de dienst Toerisme. n

Vier 
cello’s 
op het 
podium

ii   brakel.bibliotheek.be - 055 42 12 45

ZATERDAG

1
Oktober

ZONDAG

18
September
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We voorzien alvast de tentjes en zijn op zoek naar
enthousiaste en gedreven Brakelse ondernemers

(uit alle deelgemeenten van Brakel) die hun artikelen
willen verkopen en/of hun zaak willen promoten.

 

Zone: Marktplein, Hoog en Neerstraat, Kasteelstraat, Stations- en Wielendaalstraat.
 

We verwachten dat alle handelaars in de zone de deuren openen en deelnemen
aan de braderie (kan met uitstallen van artikelen, folders,..).

Wij houden uiteraard uw etalage / gevel vrij en vullen aan met tentjes.
Daarnaast wordt er nog tal van straat - kinderanimatie voorzien.

Interesse? Schrijf je in via www.brakel.be
Meer info: kimberley.vanlierde@brakel.be

9ste editie -  Brakel oktobert - zondag 9 oktober 2022
tijdens opendeur handelaars van 13 tot 18 u.

Aanvullend rommelmarkt:
Gratis deelname / standplaats: reservatie verplicht - www.brakel.be

Is je kind avontuurlijk, creatief, speels? 
 Dan is de speelpleinwerking zeker iets voor je kapoentje.

 
Week 1 van maandag 18 juli tot vrijdag 22 juli

week 2 van maandag 25 juli tot vrijdag 29 juli 
Week 3 van dinsdag 16 augustus tot vrijdag 19 augustus

Week 4 van maandag 22 augustus tot vrijdag 26 augustus
 

Voor kinderen geboren tussen °2010 - °2016
 

Basisschool Klavertje Vier
Steenweg 93
9661 Parike 

 
€5 hele dag, €3 halve dag

 
 

Speelpleinwerking Brakel 2022

Samenwerking van

inschrijven via Www.brakel.Be 
Informatie en vragen kan via Website Brakel of Jeugdhuis Alfa

Speelpleinwerking Brakel

Speelplein.Brakel B
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ZONDAG 14 AUGUSTUS 2022

VAN 11 TOT 20 UUR

WAAR: RECREATIEDOMEIN DE RIJDTMEERSEN

FOOD
    TRUCK

GRATIS

FestivalFestival
special guestsIlsen & Verhulst

Meer info: www.brakel.be
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Grasmaaisel, waarom 
niet in de berm ermee of 

gewoon verbranden?
t Volledigheidshalve vernoemen we twee manieren 
om het gras te ‘verwijderen’. Die zijn niet alleen ille-
gaal maar ook erg milieuvervuilend. Sluikstorten is 
veel minder onschuldig dan sommige mensen wel 
denken. Grasmaaisel bevat veel vocht en voedings-
stoffen. Wanneer je jaar na jaar je grasmaaisel aan de 
rand van een bos of in de berm dumpt, verrijk je er 
plaatselijk de bodem met alle gevolgen van dien voor 
de flora. De interessante en bloemenrijke vegetatie 
verdwijnt en maakt plaats voor ruigtekruiden met als 
bekendste voorbeeld de brandnetel. Ook het verbran-
den van grasmaaisel in de tuin is geheel uit den boze 
en absoluut verboden. Sommige tuineigenaars slagen 
er inderdaad wonderwel in om dit vochtig materiaal 
te doen branden. Behalve reuk- en rookhinder veroor-
zaakt dit ook een hele reeks van giftige verbrandings-
gassen zoals dioxines.
Waar wel naartoe met het gras?
• Mulchen: Laat het grasmaaisel fijn versnipperd tus-
sen de grassprietjes vallen. Je hoeft tijdens het mul-
chmaaien niet te stoppen om de opvangzak te ledi-
gen. De grasmat wordt natuurlijk bemest en is beter 
bestand tegen uitdroging.
• Recyclagepark
• Composteren:  Compostvaten en –bakken te verkrij-
gen via de IVLA-infolijn (0800 90 270). n

i  milieu@brakel.be of 055 43 17 60

Tuinrangers
t De Tuinrangers zijn gepassioneerde hobbytuiniers 
met een hart voor de natuur. Als vrijwillige tuinadvi-
seurs willen we bijdragen aan een biodiverse en kli-
maatrobuuste buurt. Het Tuinrangerproject is een ini-
tiatief van de Vlaamse Overheid. De Tuinrangers wor-
den opgeleid en blijvend ondersteund door Inverde, 
het opleidingscentrum van Natuur en Bos.
Nodig eens een Tuinranger uit
Jouw tuin, groot of klein, kan een viersterrenhotel zijn 
voor bijen, een tankstation voor vlinders, een schuil-
plek voor de familie egel en een liefdesnestje voor een 
koppel pimpelmeesjes. In snikhete zomers kan jouw 
tuin het koelste plekje zijn in de straat. En bij kletsnat 
weer kan je tuin het water opzuigen voordat het in je 
kelder loopt.
Over ons gratis tuinadvies
Eerst luisteren we naar jou. Wat verlang jij van je tuin? 
Rust en privacy? Ruimte om te ravotten of te 
barbecueën? Opstaan met een zingende merel en een 
handjevol bessen? Hou je van wild of eerder van strak? 
En hoe vaak wil je in je tuin werken? We willen het 
allemaal weten.
Dan kijken we samen naar je tuin
Wat vertelt jouw bodem ons, waar is het zuiden en 
waar heb je last van inkijk? Maar ook: wat vinden de 
vogels en de bijtjes eigenlijk van deze tuin? Vinden ze 
er iets te eten? Kunnen ze zich ergens verstoppen?
En we geven advies op maat.
GRATIS aangeboden door de gemeente. n

i
www.tuinrangers.be 

tuinrangers@vlaanderen.be
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30 jaar RLVA – 30 activiteiten – 30 prijzen 

t Al 30 jaar lang zet Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen (RLVA) zich in voor natuur en landschap in de 
Vlaamse Ardennen, ook in onze gemeente. Gedurende die 30 jaar heeft RLVA gezorgd voor het aanplanten 
van vele honderden hoogstam fruitbomen, vele kilometers hagen en heggen, tientallen poelen en andere 
natuurelementen, en zo het Vlaamse Ardennen landschap weer aangekleed. Ondertussen maken 18 steden 
en gemeenten deel uit van deze vzw, en is het werkingsgebied gegroeid tot 695 km².

Om het dertigjarig bestaan te vieren organiseert RLVA het komende jaar 30 natuurbelevingsactiviteiten, overal 
in de Vlaamse Ardennen. Van wandelen tot kajakken, van snoeidemo’s tot bosbaden, van een workshop gin 
maken met Vlaamse Ardennenkruiden tot een boottocht, je kan het allemaal meemaken. Neem je aan drie 
(of meer) activiteiten deel? Dan maak je kans op 1 van de 30 mooie prijzen, met als hoofdprijs een weekendje 
weg in een prachti ge B&B in de Vlaamse Ardennen. Ook de 2e en 3e prijs laten jou en je partner genieten 
van een nachtje in een schitterende B&B. Een overzicht van de activiteiten en de prijzen vind je op www.rlva.
be/30jaarRLVA.  

De aftrap van het feestjaar wordt gegeven op 2 juli in Geraardsbergen, waar RLVA je verwelkomt in de Helix. 
Samen met je gezin kan je er genieten van een namiddag vol natuurbeleving.  Neem er deel aan allerlei 
activiteiten in een gezellige sfeer. Wat dacht je bijvoorbeeld van boogschieten, met de fiets fruitsap persen, 
waterdiertjes onderzoeken, braakballen pluizen, lekkers uit een actieve bakoven en mooie wandelingen in de 
directe omgeving? Het volledig programma vind je op www.rlva.be/30jaarRLVA. n

i  milieu@brakel.be of 055 43 17 60
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Bloeiende bermen 
Word jij ook vrolijk van een berm vol bloemen en 
vlinders? Wegbermen zijn het koesteren waard! 
In wegbermen groeien heel wat mooie bloemen 
die kleur én nectar geven. Daar zijn ook bijen en 
vlinders verzot op. Bloeiende bermen vormen 
prachtige natuurverbindingen en dragen bij aan 
een beter klimaat. 

 
Natuurvriendelijk maaibeheer 

Als duurzaam bestuur zetten we in op natuurvriendelijk beheer 
van het gemeentelijk groen. In samenwerking met de Provincie 
Oost-Vlaanderen is een beheerplan voor onze gemeentelijke 
wegbermen opgemaakt. Daarin is veel aandacht voor 
biodiversiteit, met betere kansen voor planten en dieren. 

 
Op enkele uitzonderingen na wordt elke berm twee keer per 
jaar gemaaid. Er is een goede reden waarom wegbermen in 
een gemeente niet gelijktijdig gemaaid worden. Bermen met 
vooral grassen en brandnetels komen in het late voorjaar 
aan de beurt. Bermen met veel bloemen, krijgen in de 
zomer een maaibeurt. Zo kunnen de bloemen eerst zaad 
vormen en kunnen bijen en vlinders 
pro teren van de vele nectar. In het najaar worden alle 
bermen een tweede keer gemaaid om kortgeschoren de 
winter in te gaan. Op die manier krijgen bloemzaadjes meer 
licht in het vroege voorjaar om te kiemen. 

 
Het maaisel van de bermen wordt steeds afgevoerd. Maaisel 
is groene meststof. Door het te verwijderen verarmt de 
grond en groeien er op termijn meer wilde bloemen en min- 
der grassen, netels of bramen. Het volume groenmaaisel zal 
verminderen, waardoor ook de onderhoudskosten voor de 
gemeente zakken. 

 
Zo kan jij bijdragen: 

 
| Doe lekker niks 

Een wegberm is een stuk openbaar groen dat de 
gemeente met veel zorg onderhoudt. De bermen 
in jouw buurt mag je niet zelf maaien en zeker 
niet sproeien. Dat is wettelijk verboden. Komt de 
zichtbaarheid voor het verkeer in het gedrang? 
Merk je een onregelmatigheid? Meld het! 

 

| Dump geen afval in de berm 
De berm is geen stortplaats. Het grasmaaisel of snoei- 
afval uit jouw tuin hoort er niet thuis. Grasmaaisel 
is meststof en zorgt voor meer ongewenste planten 
zoals brandnetels en distels. Zwerfvuil is sowieso 
schadelijk voor het milieu. Een nette gemeente of stad 
is leuker voor bewoners en passanten. 

 

| Kijk! Ruik! Geniet! 
Bloeiende bermen zijn een streling voor het oog. 
Ga in de lente en zomer op zoek naar deze bloemen 
in de berm in je buurt! 

 
 
 
 
 
 
 

Margriet Duizendblad Korenbloem 
 
 
 
 
 
 
 

Fluitenkruid Knoopkruid Heelblaadjes 

WIST JE DAT 

   
Er groeien ongeveer 800 soorten 
hogere planten en 100 soorten 
mossen en korstmossen in de 
wegbermen in Vlaanderen. Goed voor 
de biodiversiteit! 

Wegbermen zijn één langgerekt natuur- 
gebied. Als we de oppervlaktes van alle 
wegbermen in Vlaanderen optellen, is de 
som groter dan alle natuurgebieden samen. 

Natuurlijk beheerde wegbermen 
temperen de gevolgen van de klimaat- 
verstoring. Ze wapenen tegen droogte, 
hitte, erosie en wateroverlast. 
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Brakel 
renoveert
t "Brakel renoveert" is een project 
van het Steunpunt Duurzaam Wonen 
en Bouwen van de Provincie 
Oost-Vlaanderen en SOLVA met steun 
van net beheerder Fluvius. 
Alle inwoners van Brakel kunnen 
deelnemen. We begeleiden je in alle 
stappen van jouw renovatie. Zonder 
verplichtingen, na iedere stap beslis je 
zelf of je in dit traject verder wil. 

HOE WERKT HET?

START
Een adviseur van het Steunpunt 
Duurzaam Wonen en Bouwen geeft je 
onafhankelijk renovatieadvies aan huis. 
Welke ingrepen zijn het meest zinvol 
voor jouw woning, en welke voer je 
best eerst uit, ook rekening houdende 
met je budget?

STAP 2
De BENOvatiebegeleider helpt je bij 
het opvragen van offertes en de keuze 
voor de meest geschikte aannemers en 
leveranciers.

STAP 3
De BENOvatiebegeleider helpt je bij 
de aanvraag van premies of goedkope 

leningen en biedt gedurende de werken een antwoord op je vragen.

EINDE!
Een comfortabele, energiezuinige en duurzame woning!
Waarom je woning nu renoveren?
• voor een comfortabele woning, lekker warm in de winter en ’s zomers heerlijk koel
• voor minder energieverbruik, en een lagere maandelijkse factuur
• voor een woning die meer waard is en aangepast aan de toekomst
• om minder CO¬ uit te stoten en je woning klimaatgezond te maken
• nu instappen geef je bovendien de kans om beroep te doen op onze deskundige ervaring, voor het persoonlijk advies 
betaal je een bijdrage van 100 euro, de begeleiding en ontzorging bij heel wat praktische beslommeringen is gratis.
De adviseur neemt dan spoedig met jou contact voor het advies aan huis. n

i
Inschrijven doe je via www.bouwwijs.be/zuidoostvlaanderenrenoveert 
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Registratie van pluimvee 
en hobbypluimvee…

t Houd je thuis pluimvee als hobby? Of hou je pluimvee voor de eieren of voor de slacht? Dan kan het goed 
zijn dat je je moet laten registreren in de Saniteldatabank. DGZ geeft je hier graag meer uitleg over.

Wie laat zich registreren?
Elke houder van pluimvee of hobbypluimvee heeft een beslagnummer nodig, tenzij je:
- enkel eieren en vlees binnen het eigen gezin consumeert
- én je nooit deelneemt aan markten
- én je maximum 199 dieren houdt
Verdere info over de types beslagen en hoe je je laat registreren kan je nalezen op onze website
https://www.dgz.be/pluimvee/i-r/starten

Waarom is die registratie belangrijk voor jou als (hobby)pluimveehouder?
DGZ begeleidt veehouders en dierenartsen bij de monitoring, bestrijding en preventie van dierziekten. De dierziek-
ten bij pluimvee zijn momenteel brandend actueel. Denk maar aan salmonella of de vogelgriep. Door de beslagen 
met pluimvee of hobbypluimvee te registreren, kunnen dergelijke ziekten beter gemonitord worden en acties 
ondernomen worden indien nodig. Dit komt de gezondheid van de volledige pluimveestapel - zowel hobbyma-
tig als professioneel - ten goede. De wet verplicht bovendien de registratie van bepaalde types beslagen en hun 
daarbij horende administratieve verplichtingen. Als deze verplichtingen niet nagekomen worden, kunnen contro-
lerende instanties hier bepaalde sancties voor opleggen. DGZ is er als ondersteunende partner voor de (hobby)
pluimveehouder om ervoor te zorgen dat hij in orde is volgens de wettelijke verplichtingen.
Daarnaast is DGZ ook een erkend labo waar pluimveehouders (zowel hobby als professioneel)
terecht kunnen om analyses (op bloed, mest,…) en autopsies te laten uitvoeren. Dit maakt dat DGZ je nog beter 
kan begeleiden in het kader van dierengezondheid.
Twijfel je nog of je al dan niet een beslag moet laten registreren? Of heb je hier nog vragen over? Neem dan gerust 
contact op met de helpdeskmedewerkers van DGZ. n

i   078 05 05 23 of helpdesk@dgz.be





12  |  BRAKEL INFO

Jan en Simonne
Vanoppen – Van der Vreken

Omer en Marguerite
De Geyter - Grenson

Emilien en Betty
Roelandt - Roelandt

Guy en Linda
Van der Donckt - Uittenhove

Paul en Josette
Vandekerkhove - Moeyaert

Bertrand en Georgette
Van der Linden - Gosseye

65

50

50

50

50

50
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t Velen onder jullie kennen ongetwijfeld 11.11.11. Al jaren lang orga-
niseert 11.11.11 een inzamelactie voor projecten in het Zuiden. Ook in 
Brakel is al jaren een 11.11.11-comité actief, en wordt – met de hulp van 
een 100-tal vrijwillig(st)ers - in de verschillende dorpen van Brakel geld 
ingezameld voor projecten in de verschillende continenten, waarbij loka-
le partnerorganisaties financieel worden ondersteund om te investeren in 
voedselvoorziening, gezondheidszorg, sociale bescherming, enzovoort.
Maar 11.11.11 is ook in het Noorden, in eigen land, heel actief. Het gaat 
dan om sensibiliserende acties om de Noord-Zuid-problematiek in de 
kijker te zetten, en om politieke acties om de beleidsvoerders te wijzen 
op de problemen waarmee Zuiderse landen worden geconfronteerd 
en hoe ook onze eigen regeringen de mensen in het Zuiden kunnen 
ondersteunen via ontwikkelingssamenwerking maar via evenwichtige 
handelsakkoorden. Het 11.11.11-comité Brakel werkt elk jaar mee aan 
Brakel Oktobert en informeert met een mooie stand en ludieke acties 
de inwoners van Brakel over de problemen waarmee mensen in Afrika, 
Azië, Latijns-Amerika, … te maken hebben en wat we zelf ook kunnen 
doen. Vorige herfst deelden we kaartjes met bloemzaadjes uit, en was 
er de oproep om mee verandering te ondersteunen en zelf ook actie te 
ondernemen, door projecten financieel te ondersteunen maar ook bij-
voorbeeld door vrijwilligerswerk in lokale organisaties.
11.11.11 is stichtend lid van BRAVO (Brakelse Raad voor 
Ontwikkelingssamenwerking) en werkt met veel enthousiasme al ver-
schillende jaren samen met andere organisaties uit Brakel die actief zijn 
rond de Noord-Zuid-problematiek. In april konden we – in een samen-
werking tussen BRAVO en de Milieuraad – jongeren van de scholen van 
Brakel uitnodigen voor een schooltoneelvoorstelling rond klimaatveran-
dering, een problematiek met een enorme impact voor zowel Noord als 
Zuid. 
Dit werk kan enkel gebeuren met de hulp van vele vrijwillig(st)ers. 
Wie graag kennis wil maken met de enthousiaste kerngroep van het 
1111.11.-comité of mee wil helpen in de jaarlijkse geldinzameling, kan dat 
laten weten aan Henk Van Hootegem, voorzitter 11.11.11-comité Brakel, 
0485 71 52 24. Hopelijk tot één van onze volgende activiteiten!  n

Deze Brakelse adviesraad voor ontwik-
kelingssamenwerking heeft als doel 

om de Brakelse solidariteit binnen de 
gemeentegrenzen en ver daarbuiten in 

beeld te brengen en te ondersteunen. 
Concreet houdt dit in dat wij de Brakelse 

bevolking willen bewustmaken van de 
Noord-Zuidproblematiek, verbinding willen 

faciliteren tussen van oudsher inwonende 
Brakelaars en nieuwe Brakelaars met 

migratieachtergrond én Brakelse verenigin-
gen willen steunen die met een concreet 

project in het Zuiden bezig zijn en een 
beperkte financiële gemeentelijke toelage 
goed kunnen gebruiken. Het zijn dan ook 

dezelfde Brakelse verenigingen die lid 
zijn van de Algemene vergadering van 

BRAVO en hun schouders zetten 
onder deze doelstellingen.

Voor deze editie nemen wij u iets dieper 
mee in de werking van de vereniging 

Vzw Kinderen van de zon(KVDZ) actief in 
Gambia (West-Afrika).

BRAVO wil ook een warme oproep doen 
aan al wie zich geroepen voelt of die, al is 

het aan de zijlijn, betrokken is bij een vereni-
ging met activiteiten in het Zuiden, om zich 

kandidaat te stellen als lid van BRAVO.
Uiteraard zijn ook mensen welkom die een 
helpende hand willen reiken voor een van 
onze komende activiteiten, zonder dat zij 

direct lidmaatschap ambiëren. 

ii   
katrien.delanghe@brakel.be 

055 75 57 71

BRAVO
Adviesraad voor Ontwikkelingssamenwerking
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GBS Klavertje 4 investeert 
in zijn speelplaatswerking
t #Netdattikkeltjemeer 

Bij ons op school krijgen kinderen ruimte om te spelen. Niet alleen hebben wij een prachtige speelweide voor 
de kleuters en een groene speeltuin voor de lagere school, wij investeren ook in voldoende en gevarieerd 
speelmateriaal zodat ook de middagpauze een leuk en leerrijk moment wordt. Zo kunnen leerlingen bij ons 
jongleerballen, springtouwen, een bowlingspel, petanque en nog zoveel meer gebruiken om mee te spelen.

#Werkenaancreativiteit 

Binnen onze nieuwe visietekst, die we begin komend schooljaar willen 
voorstellen, zal er veel aandacht gaan naar creativiteit in de ruime zin van 
het woord. Ook het logisch redeneren en het probleemoplossend en ‘out of 
the box’ denken vallen daar onder. Samen met het gegeven dat er in onze 
lagere school best wat kinderen zijn die interesse tonen in schaken, gaf dat 
de aanzet tot ons  project waar wij in samenwerking met 
de gemeente en ons oudercomité een groot schaak- en 
dambord aangelegd hebben in de tuin.  Op die manier 
stimuleren wij een positieve invloed op het logisch
 denkvermogen, de concentratie en de algemene 
hersenontwikkeling van onze kinderen.
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In onze kleuterschool worden creativiteit en fantasie dan weer geprikkeld door een groot aanbod aan 
bouwblokken en ander speelmateriaal. Hier ontwikkelen ze op een speelse manier hun fijne en grove 
motoriek, leren ze probleemoplossend denken en komen ze in aanraking met tal van wiskundige concepten 
zoals patronen en symmetrie.

#Bouwenaandetoekomst 
Onze kinderen kunnen tijdens de middagpauze ook intekenen op schaaklessen waarbij ze de regels en begin-
selen van het schaken leren en hun eerste stapjes zetten in de wereld van schaakopeningen. In de toekomst 
hopen wij naast de techniekacademie ook schaaklessen in ons naschools aanbod te kunnen opnemen. n

ii   

Wil je wat meer te weten komen 
over onze school dan kan je terecht op:

  gbsklavertje4
www.gbsklavertje4.be

Wil je graag eens komen kijken dan ben 
je altijd welkom na afspraak: 0468 13 10 20 
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Lessenreeksen start najaar 2022 
t Lessenreeksen JEUGD gemeentelijke sporthal ‘de Rijdt’
Vanaf zaterdag 10 september 2022 zal om 9u op de homepagina van de gemeentelijke website (www.brakel.be) 
een link om in te schrijven terug te vinden zijn voor de volgende lessenreeksen:

• Kleuterturnen: 10-lessenreeks die start op zaterdag 24 september 2022 van 09u15 tot 10u15 (3 jaar) 
en van 10u30 tot 11u30 (4-5 jaar)
• Turnen: 10-lessenreeks die start op zaterdag 24 september 2022 van 12u45 tot 13u45 (6-12 jaar)
• Atletiek: 10-lessenreeks die start op woensdag 28 september 2022 van 16u tot 17u (5-7 jaar), 
van 17u tot 18u (8-10 jaar) en van 18u tot 19u (11-14 jaar)
• Yoga: 10-lessenreeks die start op dinsdag 27 september 2022 van 17u30 tot 18u30 (5-10 jaar)
• Muurklimmen (vanaf 7 jaar): 10-lessenreeks die start op:
- maandag 26 september 2022 (gevorderden van 17u tot 18u)
- donderdag 29 september 2022 (beginners van 17u tot 18u en experts van 18u tot 19u)
• Start to bike: 5-lessenreeks die start op vrijdag 30 september 2022 van 17u30 tot 18u30 (leeftijd 4-8 jaar) 

Lessenreeksen VOLWASSENEN gemeentelijke sporthal ‘de Rijdt’
Vanaf zaterdag 2 juli 2022 zal om 9u op de homepagina van de gemeentelijke website (www.brakel.be) een link 
om in te schrijven terug te vinden zijn voor de volgende lessenreeksen:

• BBB-Fitness: 10-lessenreeks die start op woensdag 28 september 2022 van 20u45 tot 21u45 (vanaf 16 jaar)
• Spinning (vanaf 16 jaar): 20u tot 21u
Reeks 2 start op maandag 5 en/of woensdag 7 september 2022. 
Reeks 3 start op maandag 28 en/of woensdag 30 november 2022. 
• NIEUW! Selfdefence voor ouders: 10-lessenreeks die start op zaterdag 24 september 2022 van 9u15 tot 10u15 
en 10u30 tot 11u30

Verdere informatie zal binnenkort terug te vinden zijn op www.brakel.be. n

i  ben.devlieger@brakel.be - 055 42 31 98



G-Sportnamiddag 
t Op woensdag 12 oktober 2022 organiseert de Brakelse sportdienst in samen-
werking met de sportraad voor de tiende maal een G-sportnamiddag waarin naast 
sporten genieten het belangrijkste is en deze sportdag is volledig GRATIS. 
Inschrijven kan, vanaf maandag 12 september 2022, door het inschrijvingsformulier 
persoonlijk af te geven op de gemeentelijke sportdienst (sporthal ‘de Rijdt - Jagers-
straat 64a te 9660 Brakel) of te mailen naar ben.devlieger@brakel.be.
Voor wie is deze sportdag precies? 
Personen met een motorische, visuele, auditieve en licht tot matige verstandelijke 
handicap.Verdere informatie zal binnenkort terug te vinden zijn op www.brakel.be. n

ii   ben.devlieger@brakel.be - 055 42 31 98 of www.brakel.be

WOENSDAG

12
Oktober

17  |  BRAKEL INFO

SPORT 55+ najaar 2022
t De gemeentelijke sportdienst organiseert in nauwe samenwerking met de gemeentelijke 
seniorenraad een ruim sportaanbod voor alle Brakelaars vanaf 55 jaar. 
De inschrijvingen starten vanaf maandag 5 september 2022 om 9u in sporthal ‘de Rijdt’.

Sportpakket 1
Deelname aan het sportpakket 1 (fietsen, wandelen en/of petanque) is gratis.

• WANDELEN: (vertrek om 14u : ± 7 km.): 8 september (kerk Michelbeke), 13 oktober (kerk Parike) en 3 november 
2022 (sporthal ‘de Rijdt’).
• FIETSEN: (vertrek aan sporthal ‘de Rijdt’ om 14u : ± 25 km.): 25 augustus, 22 september en 27 oktober 2022.
• PETANQUE: op maandag van 14u tot 16u: 5, 12, 19, 26 september en 3, 10, 17, 24, 31 oktober 2022 (domein ‘de 
Rijdtmeersen’). 

Sportpakket 2
Deelname aan het sportpakket 2 (BBB-Total Body, gym-omnisport en zwemmen) is betalend (slechts € 30 voor het 
totaalpakket voor- of najaar met bovendien tussenkomst door eigen mutualiteit mogelijk).

• BBB-TOTAL BODY: op maandag van 14u tot 15u: 5, 12, 19, 26 september; 3, 10, 17, 24 oktober;
7, 14, 21, 28 november en 5, 12, 19 december 2022.
• GYM-OMNISPORT: op dinsdag van 14u tot 15u: 6, 13, 20, 27 september; 4, 11, 18, 25 oktober; 8, 22, 29 november 
en 6, 13, 20 december 2022.
• ZWEMMEN: op donderdag van 16u tot 17u: 1, 8, 15, 22, 29 september;  6, 13, 20, 27 oktober; 10, 17, 24 november 
en 1, 8, 15, 22 december 2022. n

i  ben.devlieger@brakel.be - 055 42 31 98
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Fonds bestrijding uithuiszettingen
t Het OCMW kan, na een vraag daartoe te hebben ontvangen van een huurder, tussenkomen in de huurachterstal-
len (deze moeten minimum 2 maanden bedragen en maximum 6 maanden). Dit evenwel ten vroegste voor huur-
achterstal die ontstaan is vanaf 01.04.2020.

Er wordt een begeleidingsovereenkomst opgesteld met de huurder, met akkoord van de verhuurder, tot afbetaling 
van deze huurachterstal (afbetalingsplan).
Het OCMW betaalt onmiddellijk 50% ( maximum € 1.250,00 ) van de huurachterstal aan de verhuurder en deze laatste 
zal niet overgaan tot uithuiszetting zolang het afbetalingsplan wordt nageleefd.

Met andere woorden, heb je een huurachterstal en wens je te vermijden dat het tot een uithuiszetting zou komen, 
neem dan zo vlug mogelijk contact op met het OCMW. n  

 ii   055 43 15 07 (Yoko Maes) - 055 43 15 04 (Hanne De Brakeleer) - 

           055 43 15 03 (Vanessa Roosen) - 055 43 12 90 (Lotte Calcoen).

Aanvragen van een 
mazouttoelage
t Voor het aanvragen van een mazouttoelage op het 
OCMW, dien je volgende documenten meebrengen 
(na voorafgaandelijk een afspraak met het OCMW te 
hebben gemaakt):

* een kopie van uw identiteitskaart;
* een kopie van uw bankkaart
* een kopie van de leveringsfactuur of –bon;
* indien u in een appartementsgebouw woont, een 

attest van de eigenaar of beheerder met de vermelding van het aantal appartementen waarop de leveringsfactuur 
of –bon betrekking heeft;
* voor begunstigden categorie 3: een kopie van beschikking van toelaatbaarheid of attest van de schuldbemiddelaar.

Indien je niet zelf kan komen, dan dien je op de kopie van je identiteitskaart EN op de kopie van je bankkaart (dus op 
beide), handgeschreven te noteren “Voor echt verklaard“ + je handtekening + de datum. Indien dit er niet op vermeld 
is, kan je aanvraag niet worden aanvaard.

OPGELET: je hebt 60 kalenderdagen om dit aan te vragen vanaf datum levering!  n

 ii   055 43 15 05 (Bart De Vos) - 055 43 15 07 (Yoko Maes) - 055 43 15 04 (Hanne De Brakeleer) - 
           055 43 15 03 (Vanessa Roosen) - 055 43 12 90 (Lotte Calcoen).



t  Bij het OCMW van Brakel kan een Brakelse inwoner, 
die voldoet aan de inkomenscriteria, zich inschrijven 
voor de sociale rechten. Deze bestaan uit de volgende 4 
rubrieken:

• Gratis voedselbedeling
• De sociale kruidenier de Kaba
• Schoolkansenpas
• Sportkansenpas

Er moet voldaan worden aan één van de volgende 4 
inkomstencriteria om zich voor één of meer rubrieken 
te kunnen inschrijven:
1. Laag inkomen wanneer je gezinssituatie onder het 
barema valt:

Volwassen Kind ≤ 14 j. Kind ≥ 15 j.  Barema
(+ extra = €642) (+ €385) ((+ €642) per maand

1 0 0 €1.284
1 1 0 €1.669
1 0 1 €1.926
1 1 1 €2.311
1 2 0 €2.054
2 0 0 €1.926
2 1 0 €2.311
2 0 1 €2.568
2 1 1 €2.953
2 2 0 €2.696

Elk inkomen uitgezonderd:
- Kinderbijslag
- Studietoelagen / -beurzen
- Onderhoudsgelden voor kinderen ten laste

(Er kan eventueel rekening gehouden worden met de 
maandelijkse schuldenlast en hoge huishuur en dit in 
vergelijking met de inkomsten. Bij personen die een 
eigendom hebben, zonder hypothecaire last, dient het 
inkomen te worden vermeerderd met 20%)
2. Leefloon
3. Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO) / GI 
(Gewaarborgd Inkomen)
4. Collectieve schuldenregeling

GRATIS VOEDSELBEDELING
Tweewekelijks organiseert het OCMW van Brakel een 
voedselbedeling voor de ingeschrevenen. De voedselbe-
deling beschikt over droge voeding en op regelmatige 
wijze over verse groenten en/of producten van lokale 
handelaars.

DE SOCIALE KRUIDENIER DE KABA
Het is een winkel waar de ingeschrevenen terecht 
kunnen om voeding, verzorgings- en kuisproducten te 
kopen tegen verlaagde prijzen. Er kunnen ook gratis 
voedingswaren gekregen worden via het zero food 
waste programma van Delhaize.

Waar en wanneer?
Sociaal Huis - Meerspoort 30, 9000 Oudenaarde
Maandag van 13u30 tot 18u30.
Donderdag van 9u tot 12u.

Sociale rechten OCMW Brakel

 ii   055 43 15 05 (Bart De Vos) - 055 43 15 07 (Yoko Maes) - 055 43 15 04 (Hanne De Brakeleer) - 
           055 43 15 03 (Vanessa Roosen) - 055 43 12 90 (Lotte Calcoen).
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SCHOOLKANSENPAS
Voor wie? 
Schoolgaande, kinderbijslaggerechtigde kinderen en 
dit voor de volledige secundaire schoolperiode, d.i. tot 
en met het zevende jaar die woonachtig zijn te Brakel 
(ongeacht de locatie van de school).

Werking
- Ouders brengen de schoolfacturen en het betalingsbe-
wijs binnen de 60 dagen binnen bij het OCMW. Stel dat 
je in het begin van het schooljaar de factuur krijgt en je 
mag in schijven afbetalen, breng dan zeker binnen de 
maand (na factuurdatum) de factuur alvast binnen. Met 
vermelding van de school wanneer de deadlines zijn van 
de schijven. Bij iedere afbetaling breng je het betalings-
bewijs naar het OCMW.
- Meerdaagse schoolreizen worden pas terugbetaald 
als wij een bewijs hebben dat het kind daadwerkelijk is 
meegegaan (deelnameattest). Men heeft een maand na 
de datum van de activiteit de tijd om het deelnamebe-
wijs te bezorgen aan het OCMW.
- Er wordt telkens 50 % van de factuur door het OCMW 
terugbetaald.

Terugbetaling 50%   Geen terugbetaling

• Boeken/Kopieën   • Optionele kosten
• Andere nodige materialen   (bv. klasfoto)
• Activiteiten   • Boetes wegens
• Sport op school   laattijdig betalen
• Schoolreizen   • Busvervoer
• Schooluitstappen   • Voor- en naschoolse
• Bosklassen   opvang
• Busvervoer in kader 
van schoolactiviteit
• Tutti Frutti
• Boterhammentaks 
  / Middagtoezicht
• Maaltijden 

Hoeveel?
- Per leerling per kalenderjaar is de maximale tussen-
komst van het OCMW in het kleuter- en lager onderwijs 
€200 en in het middelbaar onderwijs €400.

SPORTKANSENPAS
Voor wie?
Iedere Brakekaar tot en met 18 jaar die deelneemt aan 
sportkampen georganiseerd door de gemeente Brakel/
een erkende sportvereniging. Of die deelneemt aan 
een lessenreeks georganiseerd door de sporthal of het 
zwembad van Brakel.

Werking
Dit is dezelfde werking als bij de schoolkansenpas enkel 
wordt de term ‘schoolfactuur’ gelezen als ‘inschrijvings-
bewijs’. En de term ‘meerdaagse schoolreizen’ gelezen 
als ‘sportkampen’. 
De terugbetaling is hier eveneens 50%.

Hoeveel?
- Per kind per kalenderjaar is de maximale tussenkomst 
van het OCMW €200.
> Afzonderlijke regeling co-ouderschap:
Indien blijkt uit vonnis echtscheiding dat beide ouders 
instaan voor elk de helft van de school- en sportkosten, 
kan er voor 25% terugbetaling van de facturen gebeuren 
aan elk van de ingeschreven aanvragende ouder.

MEE TE BRENGEN DOCUMENTEN
- Je identiteitskaart
- Je bankkaart of rekeningnummer bewindvoerder
- Rekeninguittreksels met inkomsten laatste drie   
  maanden en/of inkomensattesten
- Bewijs van betaalde huishuur laatste twee maanden
- Bewijs van afbetaling lening huis laatste twee maanden

Indien van toepassing
• Bewijs van collectieve schuldenregeling. Indien u toe-
gelaten werd tot collectieve schuldenregeling, hebben 
wij enkel een bewijs van de schuldbemiddelaar nodig, 
samen met uw identiteitskaart en het rekeningnummer 
van de schuldbemiddelaar.
• Betaalbewijzen maandelijkse schuldenlast (afbetalings-
plan)
• Vonnis co-ouderschap  n

 ii   055 43 15 05 (Bart De Vos) - 055 43 15 07 (Yoko Maes) - 055 43 15 04 (Hanne De Brakeleer) - 
           055 43 15 03 (Vanessa Roosen) - 055 43 12 90 (Lotte Calcoen).
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De grote werven in Brakel
Werken in de Ronsesestraat
t Wat?
De volledige vernieuwing van de Ronsesestraat:
• Nieuw wegdek (tussen Rondpunt en Flobecq)
• Nieuwe fietspaden (tussen Rondpunt en Flobecq)
• Nieuwe voetpaden (tussen Rondpunt en Sint-Martens-
straat)
• Nieuwe openbare verlichting in de bebouwde kom
• Vernieuwing van de nutsleidingen (FARYS, Fluvius, Tele-
net, Proximus).

Wanneer?
De werken zijn gestart in januari 2022 en zullen tot en 
met 2024 duren.
Momenteel zijn we in fase 2 van de heraanleg van het 
Rondplein, dit tot het zomerbouwverlof. Als gevolg hier-
van ziet de situatie er op het Rondplein vanaf 2 mei 2022 
als volgt uit:
• Afzonderlijke verkeerslichten (2) ter hoogte van Herre-
weg en Geraardsbergsestraat
• Circulatie op het Rondplein
o Ronsesestraat afgesloten als werfzone
o Kasteelstraat (incl. Rondplein) afgesloten als werfzone

Wie?
Bij dergelijk complex project zijn velen betrokken.
• Gemeente Brakel (opdrachtgever)

• Administratie Wegen en Verkeer (wegbeheerder van de N48)
• FARYS (vernieuwing rioolstelsel en drinkwaterstelsel)
• Fluvius (vernieuwing elektriciteit – openbare verlichting)
• Telenet
• Proximus
• Lokale politie (handhaving)
• VMM – Vlaamse milieumaatschappij (gemeentelijke 
riolering)
• Aquafin (bovengemeentelijke riolering)
• Sweco (studiebureau)
• Willemen Groep (aannemer)

Vragen – contact? 
Willemen Group: Pascal Verthé – 09 282 60 30 – 
10794W.brakel.n48@willemeninfra.be

AWV: www.wegenenverkeer.be/contact 

Aquafin: Onze medewerkers van het contactcenter zijn 
iedere werkdag bereikbaar van 8 tot 17 uur op het num-
mer 03 450 45 45. Buiten de werkuren kan je terecht op 
het gratis noodnummer: 0800 16 603 – contact@aquafin.
be – projectnummer 20.470

FARYS: Dave Delrue – Dave.Delrue@farys.be

SWECO: Bert De Vriendt 
Bert.DeVriendt@swecobelgium.be n  
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Omleiding van Nederbrakel naar Ronse via Geraardsbergestraat, Steenweg, 
Molenstraat, Priemstraat, Steenberg, Muiterij, Maandagstraat, Motte, Ten Bosse, Lumen, 
Dhoppe 

 Omleiding van Nederbrakel naar Opbrakel via: 

- OF Geraardsbergsestraat, Termergelstraat, Evensveldstraat, Verrebeke, St.-Franciscusstraat  

- OF Leizemooie, Gauwinkel, Kimpestraat 

 

Evensveldstraat 

 

Omleiding van Ronse naar Nederbrakel via Bosterijstraat, Breeweg, Burreken, 
Leierwaarde, Oudenaardsestraat en Kleibergstraat 

Werfzone: Ronsesestraat tussen St. Martensstraat en Rondplein + Rondplein 

Omleiding van Opbrakel naar Nederbrakel via Riebeke en Haeyershoek 

 

Werfzone N48 tussen D’Hoppe en Rondplein 

Omleiding zwaar verkeer via N8 Brakel/Oudenaarde en N60 Oudenaarde/Ronse in 
beide richtingen 

Oudenaarde 

Brakel 

Ronse 

N60 
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@Loes Carlier

@wandel.lust

@isabel_kesteleyn

@Bart Troncquo

@tke_sch

@kimmie_vl@kimmie_vl@kimmie_vl

# BeleefBrakel
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Brakel leeft, ook op sociale media. Een selectie van leuke foto's en momenten op Instagram.



@isabel_kesteleyn

@Bart Troncquo
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Ontvangst nieuwe inwoners 2020-2021

Sportgala  Erfgoeddag 2022

Beleef Toerisme 2022

ZATERDAG

April

13&20
Mei

6
Mei

29
Mei

24

Frans en Lisette
Vander Linden - Herregodts60

Door administratieve problemen werden enkele 
nieuwe inwoners uit de jaren 2019, 2020 en 2021 niet 

uitgenodigd voor de ontvangst nieuwe inwoners. 
Werd jij niet uitgenodigd? Geef dan je naam en adres 

door via gary.denooze@brakel.be

!
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Pierre en Agnès
Roos - Van de Catsye

Julien en Francine
Noels - Vekeman60 60
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t Nog al te vaak merken wij dat niet iedereen weet wie zijn wijkagent is. Daarom 
wensen wij hier eens extra aandacht aan te besteden. De laatste jaren zijn er ook 
wat wissels geweest waardoor het niet altijd meer duidelijk is...  n

Zij worden bijgestaan door 4 wijkinspecteurs, elk verantwoordelijk voor een regio:

  

Via https://www.politie.be/5426/ kan je zelfs gewoon je adres ingeven en je komt je wijkagent te weten! 
Ga naar Contact, Je Wijk, en geef je adres in….

CONTACT

De verantwoordelijke van de wijkwerking:
Freddy Cruypeninck, Eerste Commissaris

Coördinator
Hans Verbeurgt, Eerste Hoofdinspecteur

Nederbrakel: 
Peter Van Acker, Inspecteur

Opbrakel - Zegelsem - Elst: 
Kris Menschaert, Eerste Inspecteur

Parike - Everbeek-Boven & -Beneden
Yves Liedts, Eerste Inspecteur

Michelbeke - Sint-Maria-Oudenhove (Brakel) - Nederbrakel (deel 
boven de Geraardsbergsestraat, oa Tenbosse, Warande, Kruisstraat, 
Olifantstraat, Wijnstraat, Toepweg.
Conny Van Den Bossche, Eerste Inspecteur



Burgemeester Stefaan Devleeschouwer  |  Open Vld
Veiligheid, personeelsbeleid, communicatie, dierenwelzijn, ontwikkelingssamenwerking
Zitdag: vrijdag vanaf 16.30 uur of op afspraak op het gemeentehuis - kabinet burgemeester
Oudenaardsestraat 99 - 0496 08 97 37 - stefaan.devleeschouwer@brakel.be

Eerste schepen Marleen Gyselinck  |  Open Vld
Senioren, gelijke kansen - ambtenaar van de burgerlijke stand
Zitdag: woensdag tussen 18.30 – 19.30 uur op het gemeentehuis - schepenzaal
Steenpaal 4 - 0476 33 65 59 - marleen.gyselinck@brakel.be

Tweede schepen Peter Vanderstuyf  |  Open Vld
Financiën, omgeving (ruimtelijke ordening en milieu), lokale economie, landbouw, huisvesting
Zitdag: op afspraak.
Hayestraat 10 - 0476 97 06 75 - peter.vanderstuyf@brakel.be

Derde schepen Sabine Hoeckman  |  Open Vld
Openbare werken en openbaar domein, mobiliteit
Zitdag: woensdag van 18.30  tot 19.30 uur - schepenzaal
Sint-Apolloniaplein 7 - 0478 47 44 25 - sabine.hoeckman@brakel.be

Vierde schepen Marc De Pessemier  |  Open Vld
Jeugd, sport, toerisme, onderwijs
Zitdag: op afspraak.
Twaalfbunderstraat 31 - 0494 05 69 74 - marc.depessemier@brakel.be

Vijfde schepen Marijn Devalck  |  Open Vld
Cultuur, feestelijkheden, sociale zaken, vereenzaming
Zitdag: maandag van 15 tot 16.30 uur - Marktplein 26
Bleinstraat 4 - 0496 30 73 07 - marin.devalck@brakel.be

Algemeen directeur Jürgen De Mets
Marktplein 1 - 055 43 17 50 - jurgen.demets@brakel.be

www.                .be
Bezoek ons op

GEMEENTEBESTUUR
CONTACT
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Voorzitter gemeente- en OCMW-raad Marcel Saeytijdt  |  Open Vld
Nederstenkouter 19 - marcel.saeytijdt@gmail.com - 055 42 50 62 

Delphine Bogaert - Kasteeldreef 3 - delphine_bogaert@outlook.com - 0499 11 13 65  |  Open Vld
Franky Bogaert - Heksteelstraat 4 - franky.bogaert2@telenet.be - 0495 26 67 61  |  Vooruit
Lien Braeckman - Neerstraat 26 - info@boekhandelbraeckman.be - 055 42 26 24  |  CD&V
Sabine Burens - Steenweg 44 - burenss@gmail.com - 0477 13 61 03  |  Open Vld
Amber Coppens - Stationsplein 1 - amber.coppens9660@gmail.com - 0474 08 24 64  |  Open Vld
Hedwin De Clercq - Leinstraat 78 - declercq_hedwin@yahoo.com - 0497 51 23 54  |  Vooruit
Alexander De Croo - Lepelstraat 45 - contact@premier.be - 02 501 02 11  |  Open Vld
Andre Flamand - Leinstraat 112 - andreflamand@skynet.be - 0475 42 45 49  |  Open Vld
Jan Haegeman - Langakkerstraat 3 - jan.haegeman@n-va.be - 0477 51 19 14  |  N-VA
Veronique Lenvain - Geraardsbergsestraat 79 - veronique.lenvain@gmail.com - 0478 79 68 85 | Vlaams Belang
Bart Morreels - Knoopsweg 1c - bart.morreels@gmail.com - 0476 58 54 99  |  CD&V
Johnny Roos - Sint-Martensstraat 26 bus 202 - roos.johnny@skynet.be - 0477 87 93 03  |  Open Vld
Wesley Roos - Meerbeekstraat 109 - roos.lievens@gmail.com - 0474 90 48 40  |  Open Vld
Marcel Saeytijdt - Nederstenkouter 19 - marcel.saeytijdt@gmail.com - 055 42 50 62  |  Open Vld
Saskia Schoutteten - Ronsesestraat 13 - saskia.schoutteten@gmail.com - 0475 79 78 31  |  Vooruit
Andre Soetens - Tamelbroekstraat 31 -– soetensandre@gmail.com - 0493 07 79 39  |  CD&V
Karen Vekeman - Leinstraat 110 - karen_vekeman@hotmail.com - 0475 90 12 20  |  Open Vld

POLITIE BRAKEL
Jagersstraat 29 - 9660 Brakel
T. 055 42 60 00 - F. 055 43 16 58 of 59
pz.brakel@police.belgium.eu
Dringende gevallen 101
Openingsuren:
maandag, dinsdag, donderdag & vrijdag 
van 8 tot 17 uur
woensdag van 8 tot 19 uur
zaterdag van 8 tot 13 uur

BUITENSCHOOLSE 
KINDEROPVANG
Annick Depraetere - Coördinator
Jagersstraat 64B - 9660 Brakel - 055 42 84 53
kinderopvang@brakel.be
Werkingsperiode / -uren:
Voorschools van 6.30 tot 8.30 uur.
Naschools van 15.30 tot 18.30 uur.
Vakantiedagen en -perioden van 7 tot 18 uur.
Woensdagnamiddag van 11.30 tot 18.30 uur.

BRANDWEER BRAKEL
Rudy Sadones - Brandweercommandant
Kazerne: Neerstraat 97 - 9660 Brakel
0486 88 44 84
brandweer.brakel@skynet.be
Dringende hulp, brand en ongeval: 112
Wespennest: www.bvlar.be via e-formulier

OPENBARE BIBLIOTHEEK
Carmen Vanden Broucke - Bibliothecaris
Tirse 1 - 9660 Brakel - 055 42 12 45 
bibliotheek@brakel.be
Openingsuren: 
Dinsdag van 16 tot 20 uur.
Woensdag van 10 tot 12 uur en van 13 tot 18 uur.
Donderdag van 16 tot 20 uur.
Zaterdag van 9 tot 12 uur. 
Zondag van 10 tot 12 uur.
Het lidmaatschap is gratis. 

GEMEENTELIJK ONDERWIJS 
Bart De Boitselier - Schoolhoofd
bart.deboitselier@brakel.be
Gemeentelijke Basisschool
Steenweg 93 - 9661 Brakel - 055 42 30 94
Gemeentelijke Kleuterschool
Muiterij 3 - 9660 Brakel - 055 42 53 20

WOONZORGCENTRUM 
NAJAARSZON 
Bruno Schollaert - Voorzitter
0495 10 93 94 - bruno.schollaert@najaarszon.be
Lies Witteman - Directeur
055 43 27 90
lies.witteman@najaarszon.be
An Willequet en Wendy Van Zeebroeck
Hoofdverpleegkundigen
055 43 27 00 - hoofdverpleging@najaarszon.be

CONTACT
GEMEENTERAADSLEDEN
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GEMEENTELIJK 
RECYCLAGEPARK
Industrielaan - 9660 Brakel - 055 42 69 46 - recyclagepark@brakel.be
Op afspraak: www.brakel.be of de IVLA-infolijn 0800 90 270 

    

Nicky Van der Schueren - Zwembadbeheerder
Geraardsbergsestraat 31 - 9660 Brakel 
055 42 46 48 
zwembad@brakel.be

Openingsuren van het zwembad
tijdens de schoolvakanties
Van maandag tot vrijdag van 14 tot 20.45 uur
Zaterdag van 10 tot 11.45 uur en van 14 tot 17 uur
Zondag van 9 tot 11.45 uur

    

Wim De Wael - Sportfunctionaris
Jagersstraat 64A - 9660 Brakel - 055 42 31 98
sportdienst@brakel.be

Openingsuren van de sporthal:
Openingsuren zomermaanden (mei - augustus)
Maandag tot vrijdag van 9 tot 22 uur
Zaterdag van 9 tot 20 uur
In juli & augustus gesloten op zaterdag

Openingsuren wintermaanden (september - april)
Maandag tot vrijdag van 9 tot 23 uur
Zaterdag van 9 tot 22 uur
Zondag 9 tot 12 uur (november - februari)

    
Openingsuren van het zwembad
Maandag van12 tot 13 uur en van 19 tot 20.45 uur
Dinsdag van 12 tot 13 uur en van 18 tot 20.45 uur
Woensdag van 14 tot 20.45 uur
Donderdag van12 tot 13 uur en van 19 tot 20.45 uur
 baantjeszwemmen van 18 tot 19 uur
Vrijdag van12 tot 13 uur en van 16 tot 20.45 uur
Zaterdag van 10 tot 11.45 uur en van 14 tot 17 uur
Zondag van 9 tot 11.45 uur
Voor senioren: 
Maandag en donderdag van 16 tot 17 uur

    

Nieuwe clubs die in de toekomst willen
gebruik maken van de sporthal, lesgevers
in bepaalde sporttakken (in de vorm van
initiaties) zijn altijd welkom!
Reservatie liefst telefonisch of ter plaatse.
Reserveringen voor recreatief gebruik 
zijn steeds mogelijk!
(tot max. 10 weken met de verlenging 
van deze periode!)
Opgelet:
Tijdens de middag (van 12 tot 13 uur)
is de sporthal gesloten

GEMEENTELIJK ZWEMBAD POSEIDON

GEMEENTELIJKE SPORTHAL DE RIJDT - SPORTDIENST BRAKEL

CGG ZUID-OOST-VLAANDEREN
Drugpreventie en -begeleiding (PISAD) 
Elsie Van den Haezevelde
Marktplein 1- 9660 Brakel - 0499 57 84 90 
elsie.vandenhaezevelde@zov.be - www.zov.be

KUNSTACADEMIE 
VLAAMSE ARDENNEN

Octopus, Woord
Polyvalente zaal Openbare Bibliotheek, Tirse 1
 
Octopus, Muziek, Beeldatelier
St-Martensstraat 51, Opbrakel

Dans    
Sporthal De Rijdt, Jagersstraat 64

ENERGIEHUIS SOLVA
Zitting te Brakel : na afspraak
Marktplein 1 - 9660 Brakel 
053 64 65 28 - energiehuis@so-lva.be 
www.so-lva.be/energiehuis 

DOOR COVID-19 
KUNNEN DE ONDERSTAANDE 

OPENINGSUREN 
TIJDELIJK AANGEPAST ZIJN !

CONTACT
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GEMEENTELIJK 
RECYCLAGEPARK
Industrielaan - 9660 Brakel - 055 42 69 46 - recyclagepark@brakel.be
Op afspraak: www.brakel.be of de IVLA-infolijn 0800 90 270 

    
Openingsuren van het zwembad
Maandag van12 tot 13 uur en van 19 tot 20.45 uur
Dinsdag van 12 tot 13 uur en van 18 tot 20.45 uur
Woensdag van 14 tot 20.45 uur
Donderdag van12 tot 13 uur en van 19 tot 20.45 uur
 baantjeszwemmen van 18 tot 19 uur
Vrijdag van12 tot 13 uur en van 16 tot 20.45 uur
Zaterdag van 10 tot 11.45 uur en van 14 tot 17 uur
Zondag van 9 tot 11.45 uur
Voor senioren: 
Maandag en donderdag van 16 tot 17 uur

    

Nieuwe clubs die in de toekomst willen
gebruik maken van de sporthal, lesgevers
in bepaalde sporttakken (in de vorm van
initiaties) zijn altijd welkom!
Reservatie liefst telefonisch of ter plaatse.
Reserveringen voor recreatief gebruik 
zijn steeds mogelijk!
(tot max. 10 weken met de verlenging 
van deze periode!)
Opgelet:
Tijdens de middag (van 12 tot 13 uur)
is de sporthal gesloten
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Algemeen directeur
Jürgen De Mets
055 43 17 50 - jurgen.demets@brakel.be

Adjunct algemeen directeur
Bianca De Staercke
055 43 15 08 - bianca.destaercke@brakel.be

Financieel directeur
Ludo De Smet
055 43 17 51 - ludo.desmet@brakel.be

Secretariaat
Tamara Verspeeten - Stafmedewerker
055 43 17 54 - tamara.verspeeten@brakel.be
Sofie Destercke - Deskundige personeel 
en organisatie - sofie.destercke@brakel.be

Personeelsdienst - 055 43 12 92
Dienstencheques  - 055 43 12 92

Koen Bekaert - hoofddeskundige ICT 
en gegevensbescherming.
055 43 15 01 - ict@brakel.be

Openbare werken en mobiliteit
Francis Deboeverie 
Diensthoofd Ingenieur infrastructuur
055 43 17 57 - francis.deboeverie@brakel.be
Rut Vanderstraeten - Diensthoofd Openbare Werken
055 75 57 73 - rut.vanderstraeten@brakel.be
Kevin Fouquet - Deskundige mobiliteit
055 43 17 53 - kevin.fouquet@brakel.be
Sybille Coesens - Adm. medewerker 
055 43 17 59 - sybille.coesens@brakel.be

Financiële dienst
Lien Decock - Financieel deskundige 
055 75 57 70 - lien.decock@brakel.be
Christiane tkint - Adm. medewerker
055 43 17 55 - christiane.tkint@brakel.be
Joris Bakkaus - Adm. hoofdmedewerker
055 43 17 56 - joris.bakkaus@brakel.be
Carine Pollez - Adm. medewerker - Dienst maaltijden
055 43 15 02 - carine.pollez@brakel.be

Milieu
Sandy Casieris - Milieuambtenaar 
milieu@brakel.be
Jonathan Verspeeten - Adm. medewerker 
055 43 17 60 - jonathan.verspeeten@brakel.be

Burgerzaken
Debby De Pessemier - Adm. medewerker 
055 75 57 77 - burgerzaken@brakel.be
Lise Dammans  Deskundige Burgerzaken
055 43 17 66 - burgerzaken@brakel.be 
Sven De Lange - Diensthoofd Burgerzaken
055 30 97 26 - sven.delange@brakel.be
Lien Van Helleputte – Adm. medewerker
055 30 97 26 - burgerzaken@brakel.be
Peter Haegeman - Adm. medewerker 
055 43 17 65 - burgerzaken@brakel.be
Melanie Sackx - Deskundige Burgerzaken
055 43 17 62 - burgerzaken@brakel.be   
Hilde Vandecatsye - Adm. medewerker 
055 43 17 67 - burgerzaken@brakel.be

Ruimtelijke ordening en stedenbouw
Koen De Meester - Omgevingsambtenaar
055 43 17 61 - omgeving@brakel.be
Ann De Ruyck - Omgevingsambtenaar
055 43 17 52 - omgeving@brakel.be
Sarah Van Muylem - GIS ambtenaar
055 75 57 79 - sarah.vanmuylem@brakel.be
Tessa Van Onacker - Deskundige omgeving
055 43 17 58 - omgeving@brakel.be
Voor het bespreken van een dossier met de omgevingsambtenaar
 dient, via de website, een afspraak te worden gemaakt.

Vrije tijd & communicatie
Ricky De Frère
diensthoofd evenementen en communicatie
055 75 57 75 - ricky.defrere@brakel.be
Gary De Nooze - Adm. medewerker 
055 43 17 63 - toerisme@brakel.be
Kimberley Vanlierde - Adm. medewerker
055 43 17 64 - adviesraden@brakel.be
Katrien De Langhe - Adm. medewerker 
055 75 57 71 - katrien.delanghe@brakel.be

Sociale dienst
Hanne De Brakeleer - Maatschappelijk werkster
055 43 15 04 - hanne.debrakeleer@brakel.be
Lotte Calcoen - Maatschappelijk werkster 
055 43 12 90 - lotte.calcoen@brakel.be
Vanessa Roosen - Maatschappelijk werkster
055 43 15 03 - vanessa.roosen@brakel.be
Yoko Maes - Maatschappelijk werkster
055 43 15 07 - yoko.maes@brakel.be
Bart De Vos - maatschappelijk werker
055 43 15 05 - bart.devos@brakel.be

Belauto: 055 43 15 00

GEMEENTE: Marktplein 1 - 9660 Brakel
alle werkdagen open: 8.30 - 12uur 
woensdag: 16 - 19.30 uur
na afspraak

OCMW: Marktplein 26- 9660 Brakel - 055 43 15 09
alle werkdagen open: 
8 - 12 uur • 12.30 - 16.30 uur
Sociale dienst: 8.30 - 11.30 uur 
na afspraak

GEMEENTE • OCMW

GEMEENTE • OCMW

CONTACT

Enkel na afspraak
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Ik heb de volgende melding:
t Kruis het probleem aan, geef de juiste plaats en 
eventueel straat en huisnummer aan.

Beschadigd wegdek:

Defecte straatlamp:

Gebrekkige verkeerssignalisatie:

Gebreken aan fiets- of voetpad:

Gebrekkig onderhoud van openbaar groen:

Sluikstort:

Verkeershinder:

Verstopte riool:

Gebreken aan grachten/beken:

Andere (geef onderwerp aan):

t Je gegevens:

Naam*:

Adres*:

Telefoon:

E-mail:

* verplicht in te vullen veld.

Stuur deze meldingsstrook onder 
gesloten omslag naar Gemeente Brakel, 
Marktplein 1 - 9660 Brakel.

www.                .be

Wedstrijdvraag

Verstuur je antwoord voor 26 augustus 2022 naar 
de toeristische dienst – Marktplein 1 – 9660 Brakel of via 

toerisme@brakel.be en win misschien een prachtige prijs.

Winnaars vorige wedstrijdvraag: 
Christ Vandemenschbrugge uit Brakel

(Het juiste antwoord was : Oudenaardsestraat)

Vanop welke straat werd 
deze foto genomen?

ook paalnummer of huisnummer
dichtstbijzijnde woning doorgeven.


